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THÔNG BÁO 
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__________________________________ 

 

 

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường 

trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đã chủ trì cuộc họp 

Ban Chỉ đạo 896. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện 

lãnh đạo một số bộ, ngành, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896, đại diện một số đơn vị 

có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.    

Sau khi nghe Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 trình bày báo cáo tình hình,  

kết quả triển khai Đề án 896 năm 2018, dự thảo Kế hoạch hoạt động của  

Ban Chỉ đạo năm 2019 và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó 

Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 có ý kiến kết luận 

như sau:  

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Năm 2018, nhiều nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành: 19/20 Nghị 

quyết Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan 

đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành đã 

được ban hành; nhiều bộ, ngành cũng đã ban hành kế hoạch sửa đổi, bổ sung các 

văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, giấy tờ công dân được quy định trong các Nghị quyết của Chính 

phủ; nguồn vốn thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Quốc 

hội đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc thu thập 

thông tin dân cư đã đạt khoảng 86%, trong đó có 16 địa phương đã hoàn thành 

việc thu thập thông tin dân cư; Bộ Tư pháp đã cấp được gần 1,9 triệu số định 

danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh tại 43 địa phương; Bộ Công an 

cấp 12 triệu thẻ Căn cước công dân tại 16 địa phương… 

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo đã ban hành 05 văn 

bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra tại một số địa phương trọng điểm ở 3 miền (Bắc, 

Trung, Nam) nhằm kịp thời đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 biểu 

dương Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính và một số địa phương đã nêu cao trách nhiệm, triển khai thực hiện 

tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là về 



nguồn vốn cũng như đưa ra các sáng kiến trong việc đẩy nhanh tiến độ thu thập 

thông tin dân cư và tiến hành kiểm thử kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân 

cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

2. Mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện, 

nhưng một số nhiệm vụ, nhất là việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

chưa bảo đảm tiến độ do chờ phân bổ nguồn vốn; việc thu thập thông tin dân cư 

cũng chưa hoàn thành. Đồng thời, vẫn còn bộ, ngành chưa ban hành kế hoạch để 

thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân được quy 

định trong các Nghị quyết của Chính phủ. 

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI  

Theo lộ trình, việc triển khai Đề án 896 chỉ còn 02 năm là năm 2019 và 

2020, trong khi đó, khối lượng công việc còn lại rất nhiều và rất quan trọng, đó 

là hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

ban hành các văn bản để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

giấy tờ công dân… Đặc biệt, năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác 

định phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, 

bứt phá, hiệu quả”. Vì vậy, đòi hỏi mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban 

Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa 

và làm tốt hơn công tác phối hợp để tạo sự bứt phá, đồng thời tập trung thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an 

và các cơ quan có liên quan khẩn trương đề xuất phân bổ nguồn vốn để thực hiện 

dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng Nghị quyết số 71/2018/NQ-QH 

ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội, bảo đảm tập trung đầu tư đúng, không 

dàn trải và phải hiệu quả. 

2. Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa 

vào vận hành, khai thác trong năm 2020, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin,  

bí mật nhà nước, bí mật cá nhân; tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025; 

phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng đồng bộ, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc 

giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, trước hết là kết nối với 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và 

kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định. 

Để triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm tiến độ, 

hiệu quả, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và 

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Văn bản số 622/TTg-KGVX ngày 05 tháng 5 năm 2015 và 

Văn bản số 9767/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng 

Chính phủ.  



Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa 

phương có liên quan tiếp tục triển khai, chuẩn hóa thông tin, thu thập thông tin 

dân cư và mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương theo đúng 

quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

3. Các bộ, ngành, địa phương 

a) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc phát hiện, thu thập thông 

tin, chuẩn hóa và cập nhật kịp thời khi có thay đổi để bảo đảm dữ liệu thông tin 

dân cư luôn được chính xác. Trong quá trình thu thập dữ liệu dân cư, phải có sự 

chia sẻ giữa các cơ quan có liên quan về kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 

toàn quốc năm 2019, bảo đảm chính xác, không trùng lặp, lãng phí. 

Quá trình thu thập thông tin về dân cư có nhiều trường hợp phải đính 

chính, sửa đổi, bổ sung do thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác. Để xử lý vấn 

đề này, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương phải xác định đây là nhiệm vụ của mình trong công tác đăng 

ký, quản lý hộ tịch, đăng ký, quản lý cư trú, do vậy phải chủ động xử lý hoặc 

phối hợp xử lý để tạo thuận lợi cho nhân dân.  

b) Căn cứ tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn 

thành việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ. Trong quá trình đề xuất 

xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cần tính toán, bảo đảm việc kết 

nối, chia sẻ dữ liệu thông tin công dân, tránh tình trạng đầu tư trùng lặp và yêu 

cầu cung cấp thông tin công dân nhiều lần. 

c) Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài nguyên, dữ liệu dùng chung, do 

vậy, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên 

cứu, quy định cụ thể đối tượng, mức thu,.. khi xây dựng Thông tư quy định, 

hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử 

dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đúng quy định 

pháp luật về phí, lệ phí, nhưng phải tạo thuận lợi cho các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp, tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính.  

d) Yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và ban hành kế hoạch để thực hiện 

4. Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo 896: 

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo 896 tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm thực hiện Kế 

hoạch năm 2019 của Ban Chỉ đạo 896 đúng tiến độ, hiệu quả.  



b) Tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo 896, ý kiến của đại 

diện các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2019,  

sớm trình Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ký ban hành làm cơ sở cho các bộ, ngành, 

địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.  

5. Để bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch năm 2019 của Ban Chỉ đạo 

896, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đề nghị tất cả các thành viên của Ban Chỉ đạo 

896, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 và các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ 

Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và 

Truyền thông và Văn phòng Chính phủ cần phát huy hơn nữa tinh thần trách 

nhiệm, sáng tạo, năng động theo phương châm của Chính phủ, quyết liệt, quyết 

tâm hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên 

nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.  

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   
 

 

Nơi nhận: 
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TƯ; 

- Thành viên BCĐ, Văn phòng 

BCĐ896; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý 

TTgCP, 

  các Vụ: PL, NC, TCCV, TH, KTTH, 

KGVX, Cổng TTĐT;  

- Lưu: VT, KSTT (2). TVT.  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

  

 

 

Nguyễn Xuân Thành  
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